
HİPOKRAT'TAN GÜNÜMÜZE EPİLEPSİ  

Ömür (Şaylıgil) ELÇİOĞ LUX 

ÖZET: 
Bu çalış mada Hipokrat'tan günümüze kadar geçen süre 

inde epilepsinin tarihi geli ş imi aç ıklanmaya çal ışı lm ış tı r. 
pilepsi Bilimsel tıbbın baş lang ıc ı  sayabilece ğ imiz eski 
unun uygarl ığı na kadar kutsal hastal ık olarak nitelendiril- 
iş tir. Hipokrat "Mal Caduque" olarak adland ırdığı  Epilep- 
nin, kutsal bir hastal ık olmadığı nı  söz konusu hastal ığı n 
erkezinin beyinde oldu ğ unu aç ıklam ış tı r. Hipokrat'a göre; 
pelipsi diğer hastal ıklardan ne daha ilahi ne de daha kut- 

dır; bu hastalığı nda baz ı  doğ al nedenleri vard ır. 

S U MMARY 

PİLEPSY, FROM H İPPOCRAT UP TO NOV. 
İ t was tried to be explained the historical development of 

1$ ilepsy from Hippocrat until nov in this thesis. 
Epilepsy has been described as a sacred disease until the 

ld Greek civilization, to which we can say the beginnig of 
e sccientific medicine. 

Hippocrat explained that epilepsy, nomed as "Mal Cadu-
ue" by. him, was not a sacred discase but the reason of 
esi illness in the brain. According to Hippocrat, epilepsy 

either was more divine nor more sacred than the other di-
ases. This disease has got some natural reasons. 

GIRIŞ  
Hipokrat epelipsiyi bir hastal ık konusu olarak ele ald ı , 

ütün vücudun sars ı lmas ı , organizma fonksiyonlar ının bo-
ulmas ı  gibi özellikleri ile tan ımladı . Epilipsi o dönemde de 
ir beyin hastal ığı  olarak görüldü. Bu önemli gerçekten ha-
ketle, tıbbi çalış maların yoğunlaş tığı nı , günümüz t ıbbına 

laşı ncaya kadar çe ş itli aşamalardan geçtiğ ini görmekteyiz. 

GEREÇ VE YÖNTEM 
Bu konuda yaz ı lmış  yerli ve yabanc ı  literatürlerden fay-
anılmış , konu ve kronoloji göz önünde tutularak t ıp taıi-
bakım ından epilepsinin tan ı  ve tedavisindeki ana geliş me-

r belirlenmeye çal ışı lmış tır. 

BULGULAR 
Eski Yunan'da epelipsi ruh hastal ıkları  içinde ele al ındı . 

pilepsinin kutsal bir hastal ık olmadığı  hipokrat taraf ından 
ç ıklandı . (5) Hipokrat' ın yazı lannda çeş itli nöbet tipleri us-
alıkla çizilmi ş , epilepsi ile histeri aras ındaki benzerlik ve 
yrılıklar tartışı lmış  hatta baz ı  patolojimeteryeline dayan ı la- 

beynin epileptojen lezyonlanna bile de ğ inilmiş tir. 
Nöbetleri haber veren belirtilerden söz edilmi şse de 

Aura" deyimi bir kaç yüzy ı l sonraya aittir ve esinti, mel- 
m anlarn ındadır. 

Hipokrat vücutta bulunan "Pituita" ad ı  verilen salg ının 
astalığ a neden oldu ğunu belirledi. Epileptik bir çocu ğ a ait  

kafa'tas ı  gözleminde ise, beyinin nemli olduğ unu, fena kok-
tuğunu ve ödem bulunduğ unu açıkladı . 

MS (130-201)'de ya şamış  bulunan eski romal ı  hekim 
Galen Epelipsiyi sebeplerine göre 3 grupta inceledi. (117) 

1- Beynin bo ş luklar ı  zaman zaman flegma veya kara 
safra ile tak ınmakta ve epilepsi nöbeti meydana gelmektedir. 
(İdiopathic epilepsy) 

2-Beynin uyarı lır ve ba şka organlarda da epelepsi nöbet-
leri görülebilir. (Sympathetic epilepsy) 

3- Kan, balgam, safra ve sevda salg ısından olan hastal ı -
kların seyri baş ta yayg ındır. Nöronlann kanlar üzerinde mey-
dana getirdikleri düzensiz de şarjlar sonucu ortaya ç ıkan nöbet 
çok sonra "Jakson epilepsy" olarak tan ımlandı . Galen'e göre 
de hastalık kaynağı nı  beyinden almaktıdır. 

Hemen hemen ayn ı  y ı llarda epelepsi iki ayr ı  grupta ele 
al ınd ı . Hastalık nedeninin beyinde olduğu idiopatik şekil bi-
rinci grubu, beyinden ba şka organların hastal ığ a bağ lı  olan 
sempatik şekil ikinci grubu oluş turdu. 

Orta ça ğ  epelipsi alan ına bir yenilik getirmedi. Hatta 
hastal ığı  saran esrar perdesi ve karanl ık daha da artt ı . Hümo-
ral doktirinin rijid kal ıbı  çağdan çağ a alctarı ld ı . Hastalığı n 
bulaşı c ı  olduğu yolundaki eski fikir pek çok taraftar kazand ı . 
Epeliptikler için bir çok ülkede ayr ı  hastaneler kuruldu. (2) 
Rönesans ın ilk yı llarında da hastal ıkta Tannsal bir yön bu-
lunduğ una inan ı ldı . Sihir, büyü ve çeş itli muskalar ba ş lıca 
tedavi metotlan oldu. Uzun devirler boyunca yak ı , hacamat 
ve fitilden faydalaruld ı . 

"Epilepsia" sözcüğ ünün kaynağı  yunanca olup "Sürpriz" 
anlam ındad ır. Nöbetlerin ani ortaya ç ıkışı nı  ifade eder ve bu 
sözcük iki defa Ambroise Pare (1510-1590) taraf ından Röne-
sans döneminde kullan ıldı . (1) 

Epilepsi konusunda çok eski dönemlerde ortaya at ı lan ve 
tartışı lan bir görü şe göre de epilepsi nübetleri ile ay ın devri 
(Hilal, dolunay gibi) aras ında bir ili şki vard ır. Paracelsus 
(1493-1541), 1526'da yazd ığı  " İnsan ş uurunu Bozan Hastal ı -
klar" adl ı  kitabında deliliğ i san ıflad ı  ve epilepsi; lunatici de-
lilik hastal ığı n sebebi aydır. Ay çarp ıyor baş lığı  altında yer 
aldı . Özellikle ya baş ları nda ve ay tutulmalannda epileptik 
nöbetlerin s ıklaş tığı  kabul edilir ve bunun ayın periyodik 
durumuna bağ lı  olduğ u söylenirdi. 

Gene bu devrim hekimleri kafa travmas ı , siflis ve öteki 
hastal ıklarda görülen konvulsif tablolar ı  daha iyi tan ıyıp 
değ erlendirdiler. Böylece semptomatik epilipsi bahsi daha 
çok geniş ledi. 

Grand Mal epilepsi nöbeti yan ısıra diğer epilepsi nöbet-
lerinin, epileptik otomatizman ın tan ınması , eskiden beri bi-
linen Petit Mal veya absans nöbetlefinin yeniden ele al ınıp 
tartışı lması  hep bu devre rastlad ı . Epilipsi nöbeflerini kont- 

* Anadolu Üniversitesi T ı p Fakültesi Deontoloji Anabilim dalı  öğ re-
tim Görevlisi. 
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rol altına alacak bir ilaç yoktur. Tedavide Gayak A ğ ac ı  (Pey-
gamber Ağac ı) tütsülemede kullan ı ldı . (4). 

15. yüzy ılda Prof. Dr. Siegmund Albich epilipsiyi len 
bezleri iltihaplan, tüberkiloz, uyuz, y ı lanc ık, trahom, ş ar-
bon ve cüzzam gibi dönemin bula şı c ı  hastahldan içinde ele 
aldı .(11) 

Johann Wayer (1515-1588), 1563'te Basel'de yay ı nladığı  
"De Preastiqus Deamon" adl ı  kitab ında toksik psikozlar ı , 
epilepsiyi, histeri ve paronoyay ı  aç ıklad ı . (9). 

1684 y ı lında Thomas Willis "Devils Handwork" adl ı  
eserinde epilepsiyi tan ımladı . (11) T. Sydenham (1624- 
1689) Galen'in melankoliklere s ı tma aşı layarak geliş tirdiğ i 
tedavi metodu üzerinde durdu. XI. Lui'nin epilepsisini teda-
vide yine malerya inokülasyonu yapm ış tı . (15). 17. yüzy ı l-
da Robert Boyle (1627-1691) serebral oksijen azl ığı  ile epi-
leptik nöbetlerin ortaya ç ıktığı nı  buldu. 

Araş tırıc ı  atmosfer bas ıncını  azaltarak deney hayvanal ır-
ında konvülsiyonlar ortaya ç ıkardı . (16). 

18. Yüzy ı l baş ları nda akı l hastalığı n ın bir cins cin 
tutma, günah, suç, veya çok kötü bir hareketten çok, bir 
hastal ık olduğ u görüşü akı l hastaları nın daha insanc ı l olarak 
tedavisini olanaklı  kı ldı . 

1786'da Luigi Galvani bir tesadüf eseri olarak demir par-
maklığ a değ er kurba ğ a baca ğı n ı n elektrik akı m ı  yaydığı nı  
gösterdi. Sinir örgüsü ve elektrik ak ım ı nın bir bak ımdan 
bağ lant ı  taşı dıkları nı n görü ş ü epelepsiye yeni bir bak ış  
aç ı s ının temeli oldu. 

19. yüzy ı l baş larında bilim adamlan psikiyatri ile nöro-
loji aras ındaki yak ı n ilgiye ve psikiyatrinin mediko-legal 
yönüne a ğı rlık verdiler. Fransa'da Nörolojiyi geli ş tiren Guil-
laume Benjamin Duchenne (1806-1870) tan ı  ve tedavide 
elektriğ i kulland ı . 19. yüzyl ı lan üzerinde tart ışı lan konular ı -
ndan binde Refleks epilepsisi oldu. Lokal olarak ba ş layan 
nöbetlerin ekstremiteyi hemen s ıkıp boğmak yada nedbeleri 
koterize etmekle tedavi edilidi ğ i ileri sürüldü. Braun Sequard 
epilepsi nöbetlerini refleks aktivite ile aç ıklad ı . Medulla 
Spanlis ve bulgusu epileptik deşarj ın baş lıca kayna ğı  olarak 
gördü. 

1854 y ı landa bugünkü anlay ış a yakın bir sını flama ile 
epilepsilerin şu gruplarda ele al ı ndığı  görüldü. 

1-Eşansiyel Epilepsi : 
Bir lezyona bağ lı  değ ildir. Fonksiyonel bir bozukluk söz 

konusudur. 
2-Semptomatik Epilepsi : 
Büyük ya da küçük bir lezyona ba ğ l ıdır. Konvülsif bir 

semptomdur. 
3-Semptomatik Epilepsi : 
Sebep ekstra serebraldir. Vücudun beyin d ışı ndaki bölge-

lerinden kalkan anormal uyar ı ların doğ urduğu konvülsiyon 
tipidir. Gowers bu sa ğ lam ve bugünde geçerli fikirlerinin 
yanı sıra seksüel hayat ın epilepsideki rolü konusunda baz ı  fi-
kirler ortaya att ı . Erkek çocuklarda usulünce yap ı lm ış  sün-
net, epilepsi nöbetinin genellikle ba şarı lı  olurdu. (12) 

1870'de Hughling Jackson epilepsiyi nöronlann kaslar 
üzerinde meydana getirdi ğ i intizamsız paroksimal de şarjlar 
olarak tan ımladı . 

(10) Tek tarafl ı  motor nöbetlirinin bir noktadan ba ş layap 
yayı ldığı nı , beyin kabu ğ unda motor alanda belirli bir dizili ş  
gösterdiğ ini savundu, epiliptik olay ı  doğ uran şeyin beyin  

bölgesinde oldu ğ unu aç ıkladı . Bir epilepsi vak'as ı nın 
yoldan giderek tahlil edilmesi üzerinde durdu. (17) 

Fokal epileptik nöbetlerden önce gelen Auralar nöbeti 
baş ladığı  yeri bildirmesi, lezyonun beyinde yakla şı k olar.  
Lokalize etmesi bak ı m ı ndan çok önemlidir. Bu de ğ iş ' 
duyumlar ki ş iyi rahats ız eder ve hasta subjektif olarak 
süreyi daha uzun alg ı lar. (13) 

İnsan patolojisinde hiç bir konu EEG'nin Klinik ve d 
neysel yönden verdiklerinden epilepside oldu ğ u kadar fay ' 
lanmam ış tır. Aslmda EEG'nin Klini ğ e ilk sokuluşu bir ps 
kiyatrist olan Hans Berger'in çah ş malan sayesinde müm 
olmuş tur. (18). 

Epelipsinin bir diğer s ı n ıflamas ı  Penfield taraf ı nd 
yap ı lm ış  olanı dır. burada epilepsi şu baş lıklar altında 
al ınm ış tır. 

1-Fokal Kortikal Nöbetler (Jackson Ep.) 
(Beyin kabuğ unun küçük bir bölgesinden kaynaklamr) 
2-Santronsefalik Hamleler (Petit Mal) 
(Kafa içi merkezlerinden kaynaklan ır. EEG ile tan 

mlan ır. İdiopatik ve Kriptojenik nöbetler) 
3-Genelle ş miş  çırpınma nöbetten. 
4- Ekstra serebral nöbetler. 
Genelle ş miş  ç ırp ınma nöbetle ıri ve ekstra serebral nöbd 

ler daima büyük nöbetler halinde ortaya ç ıkar. (8) 
Ş imdiye kadar çe ş itli sınıflamalarda kullan ı lan Gran 

Mal, Petit Mal diye isimlendirilen şekiller , de kriteryu ı  
ancak nöbetin ş iddetiyle, nöbetin hasta çevresinde meydan 
getirdiğ i korkunun bir ifadesi olarak ele al ı ndı . Klasikk 
Kli ğ indeki çal ış malar sonunda Tartarate Borico Potassiqt 
yerini zamanla Bromure b ıraktı . 1912 den sonra hipnotik 
sedatif etkileri bilinen Luminal epilepsi tedavisine girdi. 1 
May ıs 1857'de Londra'da E.H. siekeving 52 epilepsi vak'a 
sundu. (2) 1912 den sonraki y ıllarda beslenmenin ve diyet 
nöbetlerin tedavisinde önemli bir yer tutmaya ba ş ladığıı  
görüyoruz. 1921'de Gayelin açl ıkta nöbetin seyrelde ş ti'ğ ir 
bunun açl ık asidozuyla ilgili oldu ğunu ileri sürdü. Wild< 
bir grup deney faresine yüksek ya ğ lı  rejim uygulam ış  hal 
vanlann serumlannda aseto asetat ve beta hidroksi barbiti 
rat ın arttığı nı  saptamış tır. Araş tırmac ı lara göre bu hal beyi 
sodyumunu ço ğ altmakta bu da deney hayvanlann ın elek 
roşok konvülsiyon eş iğ ini yükseltmektedir. (3) 

1937 den sonra antikonvülsif etkileri ara ş tırı lan 5C 
kadar bile ş ik içinde difenilhidantoin epilepsi tedavisine 
başarı  ile kullan ılmaya ba ş landı . 1938 de Ugo Cerletti 
Bini elektroşok tedavisini epilepside kullandı lar. 

1955 yı landa Brain, epilepsiyi birden ba ş layan ve kend 
liğ inden gerileyen, tekrarlay ıc ı  vas ı fta parosistik bir hastal ı  
olarak tan ımladı . (5) 

20. yüzy ılda epilepsinin etiyolojisi bir kaç k ısn 
ayr ı ld ı . Vasküler, travmatik nedenler, enfeksiyonlar, bey] 
tümörleri, anokserni, konjenital melformasyonlar, dejener 
tif hastal ıklar pilepsinin etiyolojisinde etkili oldular. (14) 

Epilepsi Cerrahisine gelince, modern ş irürji sir Willia 
Macewen'in 1888 de ameliyat etti ğ i 21 vak'ay ı  neş retme 
ile baş lar. 

Beyin ald ığı  travma sonucu iyile ş me mekanizmas ı  
Beyinin nedbelerinin stniktürti konusundaki çal ış maları  Pe ı  
field 1921 de baş latt ı . (16) 

Epilepside tedavinin günümüze gelinceye kadar geçirdi 
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alara bakacak olursak ilgi çekici baz ı  sonuçlara varabi-
.Bazı  psikozlarda ateş  yükselterek tedavi etmek çok eski-
beri bilinmektedir. 

Hipolcraftan sonra Galen melonkoliklere s ıtma aşı lad ı . 
alizi general de Piretoterapiyi ortaya koyan Viyanal ı  
gner Von Jauregg oldu. Piretoterapi günümüz antibiyo-
erine rağmen değerinden hemen hemen hiç bir şey kay-
memiş tir. 
1937 yı landa İ talya'da Bini Konvülsiyon meydana getir-

k için elektrik ak ımın ın kullanılabileceğ ini ileri sürdü, 
ktroşok tedavisi bugünkü şeklini ald ı . 
Tarihsel geli ş im içinde, pilepside bir takım kimyasal 
ddelerin, ilaçlar ın kullanı lması  oldukça eskidir. 
Epilepsi tedavisinde bromür devrinin ba ş langıcı  1857 yı-
a kadar uzan ır. 
1912 ye kadar bromür ile Luminal'in birlikte kullan ı -

ası  büyük ölçüde faydal ı  olmuş tur. 
1937 den sonra difenilhidantoin epilepsi tedavisin yeni 
boyut kazand ırmış tır. 

TAR TIŞ  MA 
Epilepsinin tarihi promitif dönemlere kadar iner. Bu has-

ık Yunan uygurlığ ma kadar kutsal hastal ık olarak isim-
dirilmiş tir. 
Doğ a üstü inan ış lara yönelim primitif t ıbbın ana özel-

'dir. Baş lang ıçta epilepsinin tan ı  ve tedavisinde doğa üstü 
nış lar etkili olmuş , tan ı  ayn ı  zamanda tedavi edici bir 
Ilik göstermiş tir. 
Hipokraf ın epilepsiyi bir hastal ık konusu olarak ele 

şı , hastalığ a yeni bir bakış  açı sı  oluş turulmas ına, tan ı  ve 
vide bugünkü görüş  ve yöntemlerin doğ mas ına temel 
'1 etmi ş tir. 
Bugün epilepsi gerek hasta gerekse hastan ın çevresi için 
yal bir sorundur. Tedavi her şeyden önce hekimle, has-
ılı  ve hasta çevresinin s ıkı  işbirliğ ine bağ lıdır. 
Epelipsi konusunda en uygar toplumlarda bile yanl ış  
ış  ve düşüncelerin bugünde var olu şu epileptik kiş i ve 
sini olumsuz yönde etkilemektedir. 
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